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কলিকাতা । 

৬৭ নং কলুটোলা ফ্টরীট নুতন তাঁরত যনে 
মুদ্রিত। 

মূল্য | চ।রি আনা। 





| লিজ 

[উৎসর্গ পত্জ। 

মানাবর জীযুক্ত যোগেজানাথ বন্দোপ খ্যায় বি. এ. | 

মহোদয় আোত্বরেষূ। 

ধর ধর ভাত? মম ক্ষুদ্র উপহার ! 

যাহাতে তোমার গণ করিছে বিস্তার ॥ 

কবিতি। লিখিতে মম দেখিয়া যতন টি 

কতমতে করিলেক উত্মাহ বর্ধন ॥ 

বুঝায়েছ কতমতে কি বলিব আর । 
তব গুণধার মম শোধা হবে তার ॥ 

কারেছ কতই যঠ আহা ! মরি! মরি! 
যেন কিছু উপকার হইবে তোমারি ॥ 
কতমতে কত স্থানে করিয়া শোধন । 

জনস্থানে গ্রকাশিছ কবিয়া যতন ॥ 

অনেক যাত্রোতে ইহা করেছ মুদ্রণ । 
সুধীজন-মন কি এ করিবে হরণ 

| ভুমি না থাকিলে তবে কি হ'ত জাদিনে। | 
কবিতা বিকাশ মোর হইত কেমনে ? ॥ 
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কি আছে কি দি আজ তুরিন তোমায়? 
_ কিবা হবে তথ যোগ্য বলছে আমায়॥ 
তোমার স্থুণের ধার শোধিতে নাঁরিব1 

চিরদিন কৃতচ্ঞতপাঁশে বাধা রব | 

ধর তাই! প্রীতি সহ কুসুমের হার । 
শক্তি নাই বর্ণিবাঁরে কি বলিব আর? 

হায় রে! অব আমি রি নাঁরী। 

তব ঘোগা উপহার দিতে, ভ্রাত? ! নারি ॥ 

তব মনোবিথ কিন্ত করিতে প্ | | 

করিয়াছি সাধ্যমতে বিপুল যতন ॥ 

তথাপি আঁমার কাব্য নিতান্ত অধয। 

গুধুগণ নিকটেতে নহে মনোরম ॥ 

সভ্যগণ নিকটেতে হয়ে অপমান । 
বুহ্মিক! তব কাঁছে করিবে জ্দন ॥ 

ভুমি গে। তাঙ্থারে ভাই! করিয়া যত |] 

রাখি দিও নিজ কাছে করিয়া সান ॥ 
স্বেছ কাঁড্ফিণী 

আীযতী 
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আমদের দেশের কতকগুলি লোকের এরূপ বিশ্বাস, 

যেক্্রীলোকে ভাল রচন1 করিতে গাবেন না| অধিক 

কি কোন বিখ্যাত মম্পাদক জ্ত্রীলোকের রচনাঁকে নিজ 

পত্রিকায় স্থান দিতেও সন্ক/চিত হন তাহার এরূপ 

বিশ্বার যে স্্রীলোক-রচিত বলিয়া বত পুস্তক বা পত্রিক! 

বহির্ঠত হয়, সে সকল পুঁকষের রচিত। কেবল গ্রাহক 

সংখ্যা রদ্ধি করার নিমিত্ই কামিনী-রচিত বলিয়] 

প্রকাশিত হয়। দুই এক স্থলে এরূপ ঘটিয়াছে বলিয়া 

বে সর্ধত্র ইহা ঘটবে, এপ মনে করা নিতান্ত অনু- 
দাঁর-চিত্তের কার্য ফলত; ইউরোপীয় রমণীগণের 

মধ্যে অনেকেই ঘখন গ্রন্ৃকত্রাঁ হইতে পারিয়াছেন, 
তখন যে অন্যদেশীয় রমণীর তাঁহী হইতে পারিবেন 

না ইহা কখনই বিশ্বাঘেগ্য হইতে গারে না। 

স্ত্রীজাতি বুদ্দিরৃত্তিতে স্বভাবত; পুকষজীতি অপেক্ষা 

যে ন্যুন নহেন সুবিখ্যাত জন ইট মিল তীহ'র 

£নারীজ!তির অধীনতা ” বিষয়ক প্রস্তাবে ইহ! বিবিধ 

যুক্তি দ্বার প্রতিপন্ন করিয়াছেন | 
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স্ত্রীজাতি যে বহুদিন হইতে পুক্কবজাঁতির অধীনতা- 
শঙ্খলে বদ্ধ আঁছেন, শারীরিক দৌর্বল্যই তাহার 
প্রধান কাঁরণ। স্বর্থপর পুকয়জীতি দেই শারীরিক 

দৌর্ধল্যের সুবিধা লইয়া স্ত্রীজাতিকে চির-দাসত্ব- 

শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া! রাখিয়াছেন। স্ত্রীজাতির যে সকল 
রত্তি পারচালিত হইলে পুৰষগণের এক্িক সুখসীমা 
পরিবর্ধিত হইতে পারে, তাহাদিগকে সেই সকল 

রাত্তিরই পরিচালনের ক্ষমত1 দেওয়া] হুইয়াছে। প্রণ- 

গিণী মনোহারিণী হইলে প্রণয়ীর মন প্রফুল্ল থাকে 

এই জন্য রমণীদিগকে বেশভূষা-স্পৃ হা চরিতার্থ করিতে 
দেওয়া হুইয়াছে। চিত্র, জঙ্গীত, নৃত্য প্রতৃতি চিত্ত- 

হাঁরিণী বিদ্য/ সকলে স্ত্ীজাতির স্বাধীন বিস্তার প্রদত্ত 
হুইয়] থাকে। সন্তান প্রতিপালন ও অন্ন ব্যঞন প্রস্তৃত 

করণাঁদি সাংসারিক কার্য সকলেও তাহাদিগকে সম্পূর্ণ 

স্বাধীনতা প্রদান করা হইয়াছে । কিন্তু যাহাতে উচ্চ 

মনোরত্তি সকল পরিমার্জ্ধিত হইতে পারে এরূপ 

ত্বাধীনত! তাহাদিগকে দেওয়! হয় নাই। এই নিমিত্ত 
বর্তমান অবস্থায় জ্রীজাঁতির মনোর্ত্তি সকল পুকুষাহু- 

ক্রমে পরিচালনাভাবে নিস্তেজ ও নিষ্পভ হষ্টঘ1 গিয়াছে। 

কিন্ত যেমন কঠোর মনোবত্তি সকল পরিচাঁলনাভাবে 

নিশ্রভ হইয়া গিয়াছে, সেই রূপ কোঁমল মনোরত্তি 
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সকল ও অতিশয় পরিচালনায় নিরতিশয় তেজস্থিনী 

হইয়া! উঠিয়াছে। অন্তঃকরণের কোমলতা কবিতা রচ- 
নার একটী প্রধান উপকুরণ। **মেই কোমলত্ব-বিষয়ে 
স্্রীজাতি বর্তমান অবস্থায় পুকষজাতি অপেক্ষা? 

শ্রেষ্ঠ। কোঁমলান্তঃকরণ না হইলে সুকবি হইতে 

পারে না। যাহাদের অন্তরে কমনীয়তাৰ সকল 

সতত বিরাজমান রহিয়াছে, তাহাদের মানসসরো বরে 

ভাঁমান চিন্তা সকল ভাষায় প্রকাশিত হইলেই 

কবিতাকাঁর প্রাপ্ত হয়! তাঁহার] বিবিধ-ছন্দোবন্ধ- 

ঘটিত না হইলেও প্ররুূত কবিত্বশক্তির পরিচয় প্রদান 

করে। এই স্বাতাবিকী কবিত্বরচনা-শক্তি প্রায় স্ত্রীজীতি- 

সাধারণ। উত্তেজক কারণ!ভাঁবে জর্ধত্র বিকমিত হইতে 
পায় না| অথবা যে রমণীর কৰিত্বশক্তি অতিশয় 

তেজস্িনী তাহা! আপনিই বিকমিত হইয়া অনন্ুভূত- 

মৌরভ বন-প্রস্ফটিত পুণ্পের ন্যায় অজ্ঞাততাঁবেই বিলয় 

প্রীপ্ত হুয়। সুতরাং প্রকাঁশনাঁভাবৈ সুধীজন সেই 
রমণীয় কবিত্ব-সেধরভের আমোদিভোগ্ে সমর্থ হন না| 

আহা! কত কত রমণী-কালিদ।স ও রমণী-সেকুষপিয়ার 
ষে ভূমিসাৎ হইয়াছেন, তাহা গণনা করিয়া উঠ! 

যায় নাঁ। কালিদাসের শকুন্তলা, ভবভূতির উত্তররাম- 

চরিত, শ্রীহ্র্ষের রত্বাবলী, সেকৃষৃপিয়ারের হ্যামলেট 
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প্রভৃতি রমণীয় কাব্য সকল কামিনীর লেখনী-িনি- 
গত হইলে কি অপুর্ন শৌভাই ধারণ করিত! 
কি আঁশ্তর্ধ্য ! যে স্ত্রীজ।তি একপ্রক্কার সহজ-কবি, তাহার! 

কবিতা লিখিতে পাঁরেন না এরূপ অসঙ্গত বাক্য জ্ঞানবান্ 

লোকে কিরূপে বলেন বুঝিতে পারি না| বিদ্যালয়ে নিয়- 

মিত শিক্ষা পান নাই বলিয়া! যে উাহ|রা কবিতা রচনায় 
সমর্থা হইবেনন! ইহা! কোনমতেই দক্তব হইতে পারে না। 
বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ও অস্কশাস্ত্রের আলোচন1 বরং কণ্গন! 

শক্তিকে সঙ্ক,চিত কাঁরয়া ফেলে | যাহ'দের মন বিজ্ঞ/নের 

জ্যোতিতে আলোকিত হইর ছে, তাছ।রা কণ্পনালোকে 
বিমুগ্ধ হয় না| অজ্ঞানাবস্থা] বিম্বমজননী ( 16070771700 

15 1110 0101110 01৮0106197) এই প্রবাদ পঠকগণের 

অনেকেই বিদিত আছেন। ইন্দরধনুর প্রতি, জলবিশ্বনিকরে 

সূর্যযকিরণের প্রতিফলন ; চক্র গ্রহণের প্রতি. চন্দ্রের পৃথি 

বীচ্ছায়ীন্তঃপ্রবেশ ; জলধির দৈনিক ও পাক্ষিক হবু 
রদ্ধির প্রতি, স্্য্য ও চজ্রের আকর্ষণ কারণ ইত্যাদি বস্তুগত 

কার্বয-কারণ-ভাব সন্বন্ধ যহাদের মনে সতত জাগরূক 

থাকে তাহাদের মনে ইন্দ্রধনুর উদয়ে, চন্দ্র গ্রহণে জলির 

উচ্ছাস ও হ্রাস প্রভৃতিতে বিম্ময়ভ:বের উন্* হয় না| 

কবিবর ক্যান্বেল র।মধনুর বর্ণনেগলক্ষে বলিয়।ছেন-_- 
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গাল ঠা, 200) 0086 00180 009 গুয্যা। 
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আঁমি গর্বিত বিজ্ঞানের নিকট তোমার স্বরূপ জিজ্ৰ!সা 

করিতেছি না] 

বিখ্যাতনাম1! কোলেরীজ ও কোন স্তানে এরপ্ 

মত প্রকাশ করিয়াছেন যে নিয়মিত শিক্ষা বরং 

স্বাভাবিক কবিত্বশক্তির বিনাশ সম্পাদন করে। 

এরূপ জনশ্র্তি আছে যে মহাঁকবি হোমর জীবনে কখন 

বিদ্যালয়ে গমন করেন নাই| তিনি এক জন ভ্রমণশীল 
বীণাবাদক ছিলেন মুখে মুখে কবিতা রচনা করিয়! সেই 

কবিতাগুলি বীণাসংযোগে দ্বরে দ্বরে গাইয়া বেড।ই- 
তেন। বাল্নীকির ও রসনা হইতে যখন 

«ম] নিয।দ প্রতিষ্ঠাংত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ| 

. ষখক্রোঞ্চমিথুন।দেকমবধীঃ কামমোহিতয্ |” 
সংস্কৃত কাব্যশান্ত্রের এই আদি শ্লোক অকন্মাৎ বিনির্গত 

হয় তখন সংস্কতে কাব্য ও দর্শন শান্তর প্রভৃতির স্থা্িই 
হয় নাই। সুতরাং বালদীকির সুশিক্ষা প্রাপ্তির কোন 
সম্ভাবনাই ছিল না। বস্তৃতঃ বিজ্ঞান।দির শিক্ষা প।ইলে 
বালমীকি র|মায়ণের ন্যায় অতি সুললিত ও প্রাঞ্জল কাব্য 
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লিখিতে পারিতেন কিন! সন্দেহ | গভীরব্যুৎ্পন্ন কবির 
কাঁব্য যে অতি ছুরহার্থ হয় তাহা সংস্কৃত ভাঁষাঁয় মহাকবি 
মাঘ ও ইংরাজী ভাষায় মহাকবি 'মল্টন্ প্রতিপন্ন করিয়া 
গিয়াছেন। কৃবি-চুড়ামণি সেকৃযৃপিয়র ও জীবনে কখন 

নিয়মিত শিক্ষা পান নাই। এরূপ এবাদ আছে যে 

মহুকিবি কালিদাঁসও প্রথমে মূর্থাগ্রগণ্য ছিলেন। যাহ! 

হউক্প্রথমোক্ত মহান কবিত্ব-স্ততুষটচয় যখন তাদৃশ অশি 
ক্ষিতাবস্থায় কবিত্বশক্তির পরাকাষ্ঠ1 দেখা ইয়1 শিয়াছেন 

তখন স্ত্রীজাতিও যে নিয়মিত শিক্ষা-বিরহেও উতর 
কবিতা লিখিতে পারিবেন ইহা! কখনই অমস্তাঁবিত 

হুইতে পারে না। বন্ততঃ বিজ্ঞানাদির আলোচনায় 

যুক্তিশক্তি যেমন তেজস্বিনী হুয় কষ্পনাশক্তি সেই 
রূপ নিশ্রত হুইয়' পড়ে! এই ছুই মনোরত্তির সমর্জীস্য 
রাখা.অতি কঠিন। থণিত ও বিজ্ঞানের জ্যোতির্রিরহে 
স্্রীজাঁতির কম্পনাশত্তি অতিশয় বলবতী হইলে ও 
এতদ্দিন যে স্ত্রীজাতি কবিতা লিখিতে পারেন নাই 
তাহাতে স্ত্রীজাতির ভাঁষাজ্ঞানের অভাব ও স্বাধীনতা 

বিরছই প্রধান কারণ। ভাষাঁজ্ঞন|ভাঁবে অনেক স্ত্রীলোক 
মনের ভাব সকল ভাষায় প্রকাশ করিছ্ছে পারেন না। 

কোন কোন ভ্ত্রীলোক স্বাধীনতাবিরছে স্বরচিত 

কবিতাগুলির মুদ্র।ষ্ছনে ও প্রকাশনে সাহসী হন ন1। 
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ভর্তা বাঁ ভ্রাতা উৎসাহী হইয়াও তদ্বিষয়ে প্রযত্্বান 
হন না| সুতরাং মুদ্রাঙ্ছন ও প্রকাশনাভাঁবে সেই 
সকল কবিতা-কুসুমের সেরভ সুধীজন-মনোহরণ 
করিতে পারে নাই। বর্তমান জময়ে যে পরিমাণে 
সেই ভাঁষাজ্ঞান ও দেই স্বাধীনতা প্রদত্ত হইতেছে 
সেই পরিমাণেই তাঁহার ফল দেখা য।ইতেছে। পুৰষ 
জাতির ন্যায় স্ত্রীজাতি যদি স্বাধীনভাবে প্রক্কাতির শোভা 
পর্যযালোচনে অনুমত হইতেন তাঁহা হুইলে বোধ হয় 
উৎরুষট উতক্ষট কবিত! রচন1 করিতে সমর্থ হুইতেন। 

গৃহাভ্যন্তরে সতত নিকদ্ধ থাকাতে তাহাদের মন নিতান্ত 
সন্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে। নূতন নুতন বিষয়ের পর্য্যালো- 
চনা অভাবে তাহাদের মনে নব নব ভবের উদয় হয় 
না। . অনেক স্থলেই একভাৰ পুনকক্তিদোষে দূষিত 
হইয়া পড়ে! এতাদৃশী প্রতিবন্ধকপরম্পর1 সত্বেও যে 
ভ্রালোকে এমন জুন্দর কবিতা লিখিতে পারেন ইহা! 
তাহাদের পক্ষে অতিশয় গৌরবের বিষয় বাঁলতে হইবে । 

“কুহ্ম-মালিকার” জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনের পূর্বে 
তাহার জননীর কিছু পরিচয় দেওয়া নিতান্ত 
অপ্রাসঙ্গিক বোধ হইতেছে না। ইনি একজন অস্ত ন্ত- 
বংশোদ্তবা অষ্টাদশ-বরধীয়া বালা! । ইহার পিতা 
একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। গ্রন্থকত্রীকে অপ্প 
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বয়সেই নিদাকণ পিতৃ-বিয়োগ যাতিন! সহা করিতে 
হইয়াছিল। তিনি পিভৃ-বিয়োগের কিছুদিন পরেই 
অতি কিশৌরবয়সেই অপ্াত্রে ন্যস্ত হন। পতি 
অতি ভীষণ-চরিত ছিলেন ; এই জন্য তাহার জীবদশীয় 

তিনি এক দিনও সুখী হন নাই প্রত্যুত বৈধব্যদশী 
তীহার মেই অমহ্য যাঁতনার অবসানস্বরূপ হইয়াছিল 
বলিতে ছইবে | তেজন্ষিনী উন্নতমন1 বাল! বারান্ন।- 

ভুজঙ্গের হস্তে গতিত হইলে যাদৃশ কট প্রাপ্ত হন, 
্রন্থকত্র তি, দশ ক্টভৌগ করিয়াছিলেন তিনি জীবনের 

চতুর্দশ বৎসরে কঠোর বৈধব্য দশায় পতিত হইয়া! অবধি 
সাংসারিক কার্যে ও অবসর-সময়ে গ্রন্থ পাঠে কথিত 

জীবনাতিপাঁত করিতেছেন | বিদ্যাশিক্ষা-বিবয়ে ইহার 
একান্ত অনুরাগ | বিশেষ যত্বপুরঃমর আমার নিকট অনেক 

অনেক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন। ইহার বিদ্যানুশীলনে ৷ 
ঘেরূপ অনুরাগ, আমার অবসর থাকিলে বোধ হয় ইনি 

এত দিন আরও অনেক শিক্ষা করিতে পারিতেন। বুদ্ধি 

অতি এখর1। যত্ব অতি প্রগাঢ় । কেবল শিক্ষকের অভাবে 

সেই যত, সেই বুদ্ধি বিফল হইতেছে | বিশিষতঃ বঙ্গ 
গৃহস্থ ভদ্রলোকের সাধারণতঃ যেরূপ শুবস্থ]। তাহাতে 

স্্ীলোকদিগের অনেক মময় গৃহকর্মেই পর্যবসিত হয়| 
তবশ্বি সময়ে শ্রান্তিদুর-করণক্দহহা বলবতী থাকে। 
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এই জন্য গ্রভীর চিন্তা, কিন্ব1! দীর্ঘকাঁল-ব্যাপিনী শী্ত- 

পর্যযালোচনা, গৃহস্থ জ্্রীলৌকদের পক্ষে প্রায় ঘটিয়! 

উঠে না| গ্রন্থৃকত্রা *অবসরমতে সাঁমান্য কাগজে নান 

বিষয়ে পদ্য রচন! করিতেন | কেন বিষয় লিখিতে 

আর্ত করিয়াই অনেক সময় জাঁজাঁরিক কার্যে নিয়ো- 
জিত হইতে হইত; এই জন্য অনেকগুলি পদ্যই 
তাহাকে মহস1 সম!গ্ড করিতে হইয়াছে। মেই জন্যই 

তাহদের জমাপ্তি আকাজ্া-শুন্য হয় নাই। সেই 
সকল পদ্যমাল! সাধারণের নিকট প্রকাশ করিবেন 

এরূপ অভিপ্রায় তীহার কখন ছিল ন1, এখনও নাঈ। 

উ'ছ।র এরূপ বিশ্বাস যে ইহারা প্রকাশ-যোগ্য নয়। এই 
জন্য আমি যৎ্কালে সেই সকল পদ্যম:লার সংগ্রহে 

ত্ত হই তখন তিনি নানা প্রকারে আমর চে্টার বিফ 
লতা সাধনের প্রয়।স পাইয়াছিলেন | অধিক কি অনেক 

গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জুন্দর পদ্যম|লা ছিন্ন ভিন্ন করিয়। 

ফেলিয়াছেন। একরপ তাহ'র অঙম্মতিতে আমি 

অবশিন্ট কবিতাগুলি £ কুমুম-মালিকা” এই নাম 

দিয়! প্রকাশ করিল!ম। আমারই বিশেষ প্রযত্বে 

ইস্থা সাধু-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছে। গ্রন্থৃকত্রী 
স্থির করিয়া অছেন যে তাহার কুসুমঘলিকা 

সুখী-সমিধানে প্রত্য খ্যাত হইবে। আমার বিশ্বাম 



( ১০ ) 

ইচ্ছার মন্পুর্ণ বিপরীত। আমি জানি সুধীগ্রণ 

এতদূর পাষাঁণ-হদয় নহেন যে অপরিণত-বয়স্কা 

বালিকার এই উপহার, উন্মত্রের ন্যায় দূরে প্রক্ষেগ 

করিবেন। তীহাঁরা অবশ্যই জানেন যে আমাদের 
দেশের স্ত্রীলোকের যেরূপ বর্তমান জ্ঞান-চুরবস্থ 

তাহ!তে এরূপ কবিতা-রচন। কর! প্রশংসার বিষয় সন্দেহ 

নাই। 

কুনুম-মালিক! গ্রন্থৃকত্রীর পথম উদ্যম। সুধীজন 

্রন্থত্রণরি উৎসাহ বর্ঘন করিলে, অশা করি, তিনি 
এই রূপ পদ্য রচনা করিয়া মধ্যে মধ্যে তীহাদের 

চিত্তবিনোদনে সমর্থ! হইবেন। 

কলিকাতা], 

২৫ আগন্ট। ১৮৭১ খুঃ ৃ  শ্রীবোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 



কসম যালিকা! 
৯০৩৯ 

“মন্দ; কবিষশঃপ্রার্থী গমিষ্যাফ্যুপহাস্যতীমৃ। 
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাছুদ্ধাছুরিৰ বাঁমনঃ ॥ % 

রঘুবংশ। 

গ্রন্থাবতারিকা। 

করিতে পদ্য রচনা, হতেছে মনে বাসনা) 

কিন্তু কেমনে রসনা করিবে বর্ণন ? 

ইচ্ছা হয় সযতনে,  গথি কাব্য, সাধুজনে 
ভক্তি সহ করিতে প্রদান । 

কেমনে রচিব হায়! সহজে অবল! তায়, 

নাহি কিছু বিদ্যাবুদ্ধি) জ্ব'নের গরভাঁব। 

চি 
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নাহি মম বোধোদয়, কিসে হবে বোধোঁদয়? 

যেওুণে লিখিব কাব্য, তাহার অভাব । 
নাহি জানি অলঙ্কার, কি দিয়া গাঁথিব হার, 

যাহে শুধীজন-মন করিব হরণ? 
ন্যায়ে নাহি অধিকার, কেমনে করি বিচার, 

যাঁহে ভাল মন্দ পাঁরি করিতে বর্ণন? 

বিপিনে কুরঙ্গীচয়, বৃথা মৃগ-তৃষ্জিকায়, 

জলভ্রমে মরু যথা করয়ে ভ্রমণ | 

সেই মত মম আশ, না হইবে পরকাশ, 
ভাঁৰি তাই; ভেবে তাই কাঁদি অনুক্ষণ ॥ 

দয়াময়! কপাঁগুণেত . করুণা প্রকাশ দীনে, 

সুপ্রভাত কর আজ যাম ॥ 

কোথা দেবি বীণাঁপাণি! ও চরণ হুদে আনি, 
নানামতে করিগে! ! বন্দন। 

কোথা গো শরদাননে ! বাক্যদান কর দীনে, 
তব পদে এই নিবেদন ॥ 

বিতর করুণা-কণা, যেন ন! হই বঞ্চনা, 

_ জুধাদানে ক্ষুধা মম হর। 
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করিব গ্রন্থ রচনা, করো নাকো প্রবঞ্চনা) 

ধর মম ক্ষুদ্র উপহার ॥ 

পুত্রবিয়োণিনী মাতার উক্তি! 
জীবনবৃত্তের ফল লুকাঞে1 কোথায় £ 
কারে বা বলিব হায় ! হুঃখের সময় ? 

কে আছে সুহৃৎ মম না পাই ভাবিয়1। 
প্রাণের নন্দনে এবে দিবেক আনিয়া ॥ 

কত. যতনেতে আমি পুরে নিয়ে কোলে। 
শীতল হতেম্ তার মুখ নিরখিয়ে ॥ 
হা! পুত্র প্রাণের সম রহিলে কোথায়? 
না দেখে তোমারে বাপ্ প্রাণ নাহি রয়। 

বগসরে ! হৃদয় ছাঁড়া হইয়াছ শুনে । 

কেমনে থাঁকিবে প্রাণ একাল ভবনে ॥ 
গৃহের ভিতরে বাঁপৃ! যে দিকেতে চাই। 
তব অপরূপ রূপ দেখিবারে পাই ॥ 



কুস্ুম'মালিকা। ১ 

শয়নে স্বপনে কিম্বা অশনে গমনে। 

তোমার মধুর কথা শুনি যে শ্রবণে ॥ 
বিশ্রাম অথবা বায়ু সেবন কারণ, 

কভু যদি যাই আমি বাহির ভবন, 
অমনি হৃদয় মম উঠে রে ! কাদিয়া। 
কেমনে থাঁকিব বল ধৈরজ ধরিয়া ॥ 
যে পথেতে তুমি বাপৃ! করিতে গমন । 

ময় প্রাণ সেই পথে ধায় অনুক্ষণ ॥ 
মনে ভাবি দেই স্থানে আছয়ে কুমার । 
গেলে বুঝি দেখা পাব যাই একবার ॥ 

না বুঝে অবোধ মন পুত্রের কারণে ! 

গিয়া দেখি কল্পনার আবাঁদ ভবানে ॥ 

কোথা বা নন্দন মম হৃদয়রতন | 

শুন্য শয্যা পড়ে আছে এ আর কেমন ? 

এসরে প্রাণের পুভ্র নয়ন-রঞ্ভন ! 
মা বলিয়া ডাক বাপ্! জুড়ীক জীব ॥ 
হৃদয়ের ধন তুই ওরে যাছ্মণি ! 
কেমনে তোমাঁর মুখ পাষরিব আমি ? 



ঠ কুসুম-মালিকা। 

হৃদয় যে গাথা আছে হেহের বন্ধনে | 

দৃঢ়মায়া-পাশ আমি ছিডিব কেমনে ? 
উঠে বাছা কর ওরে চক্ষু উন্মীলন। 
অভাগিনী মাত দেখ ! হয়েছে কেমন ॥ 
এই রূপ কত রূপ বিলাঁপিয়া ঘনে । 
অচেতনা ভূমে পড়ে কাদে ক্ষণে ক্ষণে ॥ 
ক্ষণেক পরেতে পুনঃ পাইয়া! চেতন। 
চুন্িল পুভ্রের সেই, বিমল বদন ॥ 
তনয়ের মুখ আগে করিয়া চুম্বন, 

হ'ত যে কতই সুখ না যায় গণন,। 
সেই মুখ সেই দেহ এখনও রয়েছে 
কি বলি পরাণ-পাখী উড়িয়া গিয়াছে ॥ 
আগে কার মত বাছা! তেমন তেমন। 

করো! না যে মা বলিয়া মোরে সম্বোধন ॥ 

তোমার কমল-সম শোভন আনন। 
আর না বিতরে সুখ অন্তরে তেমন ॥ 
ওরে পুভ্র ! প্রাণাঁধিক প্রাণের নন্দন | 

কি জন্য আছরে তুমি ঘুমে অচেতন ? 



কুঙুম-মালিকা। ই 

মা বলিয়া ডাক ওরে প্রাণের তনয় 
শুনিয়। জুড়াক এই তাপিত হৃদয় ॥ 
ওরে বাপ্! তোর নাকি মোপার বরণ, 
করিবে অগ্নিতে দাহ এ আর কেমন £ 

এস বাছা তোরে আমি হৃদয়েতে তুলি। 
না দিব ছাড়িয়া ওরে ! নয়ন-পুতলি ! 

যে অঙ্গে সহেনি কভু সূর্য্ের কিরণ, 

কি রূপে অগ্নিতে তাহা করিবে দাহন ? 
যে অঙ্গে সহেনি কভু আচোড়ের দাগ, 
কেমনে শ্মশানে তারে করিবেক ত্যাগ ? 
আহার সময় তব হইলে বিগত। 

অস্থির হইয়া তূমি কীদিতে যে কত ॥ 
এবে সেই দিন বাপৃ! আর কিরে হবে | 
মা বলে ডাঁকিয়। তুমি পরাণ-জুড়াবে ॥ 



£ কুসুম-মালিক1। 

প্রকৃতির শোভা । 

দেখিতে ভবের শোতা একা এক দিন। 

ভ্রমিতে ভ্রমিতে এনু নদীর পুলিন ॥ 
কি আশ্চর্য্য শোভ তার কি বলিব হায় ! 

এক মুখে তাঁর শোভা বলিবার নয় ॥ 
ধীরে ধীরে পাতা কাপে, পাখী করে গান। 

পুর্ণচন্দ্র সুধাকর অস্তাচলে যান ॥ 
উপরে সুমন্দ বায়ু ধীরে ধীরে বয়। 
আমি কি বর্ণিব, তাহা বর্ণিবার নয় ॥ 

কি.পৃণ্য করেছে, আহা! ভাবুক যে জন। 
বাস্তবিক ভাবনায় আছে প্রয়োজ ন ॥ 

পরিয়! প্রকৃতি সতী নান! অলঙ্কার 1 

কিবা! অপরূপ শোত। করিছে বিস্তার ॥ 
বিশ্বজন-মনোৌলোভ! গলে মুক্তাহার ! 
পড়েছে শিষির-বিন্দু ঘাসের উপর ॥ 

দেখিয়া মেঘের শোভা অসীম গগণে | 
চাতক উড়িছে সদা আনন্দিত মনে ॥ 



৮ কুসুম-মালিকা।  & 

শুন হে! বিহঙ্গবর, ভ্রমিছ গগণ। 
বারেক অবলা-দুঃখ কর বিলৌকন ॥ 

তাহাদের ছুঃখ-রাঁশি, দেখিলে নয়নে । 

আর ন! বেড়াবে তুমি, এরূপ গগণে ॥ 

তোমার মতন সুখী নাই এ ভুবনে । 
কেমন আনান্দ তুমি ভ্রমিছ ভুবনে ॥ 
দেখিলে তোমার এই স্বাধীন বিস্তার । 

ইচ্ছা হয় তব সনে থাকি নিরন্তর ॥ 

গগণ-বিহারী তুমি ওহে পক্ষীবর ! 
তৰ সুখ বর্ণিবারে পারা অতি তার । 
তুলনা-রহিত তব সার্ঘক জীবন ! 
পক্ষ বিস্তারিয়া! কোথা করিবে গমন ? 

বল হে! আমায় তুমি, বল সবিশেষ ; 
এরূপ ভ্রমণে তুমি যাবে কোন দেশ ? 

শুন শুন ওহে! পক্ষী আমার বচন। 

না হয় উচিত তব বেড়ীন এখন ॥ 
অবল! কামিনীগণ পিগ্নরস্থ রয় 
এ ভাব দেখিলে তার! কি ধলিবে হীয়! 



॥ কুমুমনমালিকা। 

গগণ-বিহারী তুমি বল হে! পবনে। 
অবল! বালার ছুঃখ দেখিতে নয়নে ॥ 
কত কাল বন্দিভাবে থাঁকিবেক আর! 

তাহাদের ছুরবস্থা করে উদ্ধার ॥ 
একা স্বাধীনতা-বুুখ, করিলে তভূপ্ভন। 
স্বার্থপর বলিবেক তোমার জীবন ॥ 

৮ সস 

রি 

নিরবেদ। 

মম সম দুঃখী কেবা আছে ধ্রাধামে ? 
দেখিয়াছে কে তাহাঁকে আপন নয়নে ? 
বাল্যাবধি নিরবধি বিধি মোরে বাঁদি। 

আমার সমান কেবা আছয়ে অভাগী ? 
জনম দুঃখিনী মীতা ছিল চিরদিন ! 

সন্তানের তরে প্রাণে করিল যতন ॥ 

হায়! অভাঁগিনী মোর এমনি কপাঁল। 
লয়ে ছিনু যে আশ্রয় হইল বিফল। 



১৩ ৮ কুতুমমালিকা। 

প্রাণের বন্ধুর মুখ মলিন হেরিয়ে ! 
সুখ নাহি পাই আমি, অভাগা হৃদয়ে ॥ 
এমনি কপাল মম! এমনি কপাল! 
সকলেই অসন্তোষ হয় মমোপর ॥ 
ইচ্ছা হয় হেন দেশ করিব গমন, 

 যথায় কাহার দেখা না হয় কখন, 

যাই আমি সেই দেশ ভ্রমিতে ভ্রমিতে, 
ঈশ্বরের গুণগান করিতে করিতে ॥ 

স্বাধীনতা বিস্তারিয়ে করিব গ্রমন | 
পরহিত-সাঁধনেতে হব প্রাণপণ ॥ 
অসার সংসারে আমি না রহিৰ আর । 
ছঃখের আগার ইহা জানিলাম সার ॥ 
এলে! থেলো বেশে আমি বেড়াৰ তথায়। 
না রব, না রব, আমি নিশ্চয় এথায় ॥ 
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সার-সাগর ৷ 

ংসার-তরঙ্গ-মান্ষে যেতে পারা ভার। 

কাগডারী বিহনে ভবে কে করিবে পার ? 
অগতির গতি কোথ। আছ হে! এখন ? 

সদয় হইয়! ছুঃখ কর নিবারণ ॥ . 
নতুবা তরঙ্গে নাথ! ত্রাণ নাহি আর। 
কি রূপে যাইব দুঃখ-জলধির পার ? 

অসহায় দেখে দয়া কর দয়াময় ! 
ক্রমে ক্রমে দিন যায় না দেখি উপায়। 

দয়াময় ! তব নাম করিতে স্মরণ | 

ধাঁইতেছে মতমন, নামানে বারণ ॥ 
দে সুধা করিতে পান ন! দেয় যখন। 

ইচ্ছ। হয় সিন্ধুনীরে করিগে শয়ন ॥ 

কিন্তু আত্মহত্যা-পাপ ভয় হয় মনে | 
জীবনে জীবন আমি ত্যজিব কেমনে ? 



্ঃ কুসুমমালিক1। 

ভাঁখনীর প্রতিউক্তি। 
কোথায় আছ গো! এস প্রাণের মালিনী। 

তোমার বিরহে হই মণি-হাঁরা ফণি। 
হখভ়্ী হ'লে যথা চাহে কুরঙগিনী। 

তেমাণি সতফ-মনে চাহিতেছি আমি ॥ 
এস এস প্রাণ-নমে ! আমার সদন। 

বেলা হ'ল পাঠে মন কর নিয়োজন ॥ 

মন্দ মন্দ বহে যত মলয় পবন। 
ততই মনেতে উঠে হতাশ পবন ॥ 

প্রবলবেগেতে বহে শোক-অশ্র্জল ! 

সান্তনা কর গো বোন্ ! দিয় আলিঙ্গন ॥ 

তগ্িনি ! তোমার সেই অতুল আনন। 
্ণেক না দেখি প্রাণ করে যে কেমন ॥ 

কোথা আছ, দেখ! দেও সুবর্ণ-প্রতিমে ! 

হৃদয় শীতল হৌক্, হেরি সে আননে ॥ 
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ব্ন্ত। 
বসন্ত সাঁমত্ত সহ আইল ধরায়। 
ফল পত্রে বৃক্ষগণ হ'ল শোভাময় ॥ 
আকাশের শৌভা হেরি আপন নয়নে । 

কেমন আনন্দ হয়, সমুদিত মনে ॥ 

কোকিল অমিয়ন্বরে, গায় মধুময় | 

সকলেই নবভাবে, নিজকর্দ্মে ধায় ॥ 
স্ুমন্দ মলয়-বায়ু বহে অনুক্ষণ । 

রূক্ষগণ সেই ভাব দেখিছে কেমন ॥ 

কিবা শোভা উষবাকাঁল দেখি নুগ্রীকাশ 1 

ত্যজিয়৷ তিমিররূপ, ধরে শুভ্রবান ॥ 

বসন্তের শোভ! হেরি প্রফুলিত-মন | 

বর্ণিবারে সেই রূপ ধাইতেছে মন ॥ 
ব্যজনী লইয়! করে মলয় পবন । 

করিছে ব্জন জীবে আঁশ্চধ্য কেমন ! 
যে সকল তরু ছিল, শুক্ষ, অবনত । 

বসন্তের বায়ু পেয়ে হ'ল সমুন্নত ॥ 



১৪ কুনুম-মালিকা | । 

পক্ষিগণ হৃষ্টমন, গায় অবিরত | 

ঈশ্বরের গুণ গান, হয়ে প্রফুলিত ॥ 
(জজ 

পুরষকাঁর উপলক্ষে লর্ড মেয়োর 
বেখুনবিদ্যালয়ে আগমনে 
তাহার প্রতি উক্তি। 

অবলার হিত এবে করিতে সাঁধন। 
এসেছে মহাত্মা আজ পাঠের ভবন ॥ 
সুশিক্ষিতা করিবারে বঙ্গের কুমারী । 
করিছ বিপুল যত্র আহা মরি! মরি! 
অসীম আঁয়াসে ইহ। করেছ স্থাপন । 

আশ। করি সিদ্ধ তব, হইবে যতন ॥ 

অজ্ঞান! অবল! যত পরাধীনা নারী । 

আদিতেছে কত শত মনে আশ। ধরি ॥ 
তাদের পুরাও আশা এই ভিক্ষ। চাই ! 
বঙ্গের অবল! দুঃখ ভেবহে ! অদাই॥ 
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রি ংসার-কানন। 

হায়! কি বিষম এই সংসার-কানন। 
দুঃখের আগার মাত্র জানিনু এখন ॥ 

তথাঁপি মাঁনবকুল আশার মায়ায় । 
পড়িয়া ভ্রমান্ধকুপে সুখ প্রতি ধায় ॥ 

ত বারণ যথা ধায় রণস্থলে, 

অবোঁধ কুরঙ্গ যথা ভ্রমে বনস্থলে, 

মধুপানে মত্ত যথা ধায় অলিকুল, 
তেমতি মানবকুল হইয়া ব্যাকুল, 
ভ্রমিছে সতত এই সংসার কাননে । 

অনিত্য সংসার এই না ভাঁবিছে মনে ! 

জপ 

শীতখতু। 

উন! কি দুরন্ত শীত আইল ধরায়ি। 
দেখিয়া শীতের তাঁব কাপরে হৃদয় ॥ 
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হস্ত পদ শিথিলতা পায় ক্রমে ক্রমে! 

শীতের ভ্বালায় জীব জড়সড় প্রাণে ॥ 
জল দেখি যত জীব চমকিত হয়। 
রৌদ্রের উভ্ভাপ নুছু ভাল লাগে গায় ॥ 
নিশিতে শীতের দায়ে যত প্রাণিগণ | 

বাহিরেতে নাহি যায় পাড়ার কারণ ॥ 
প্রাতেতে হিমের কিবা রমণীয় রূপ । 
দেখিলে, কল্পন। উঠে মনে নানা রূপ ॥ 

শিশিরে আর্ত যত তরুলতাগণ। 
হিমচ্ছলে তাঁরা করে অশ্রু বিসর্জন ॥ 

শীতেতে বিহঙ্গকুল জড়সড়-প্রায়। 
মধুদুম পিকবর নাহি আর গায় ॥ 

শীতেতে দুর্বার কিবা রমণীয় শোভা! 
স্তবকে স্তবকে যেন মুক্তামালা গাথা ॥ 

বিষম বিষের সম শীতের হিমানী। 

ঈাড়ালে নীরের তীরে বাহিরায় প্রাণ ॥ 
যত জীব জর্জরিত শীতের জ্বালায় । 
আধিপত্য প্রকাশি'ছ শীত মহাশয় ॥ 
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কিন্তু যে করেছে এই শীতের স্থজন | 
তাহাকে মনেতে সবে করহে ভজন ॥ 

তাহার অপুর্বব, মনে জাগেহে, স্বরূপ! 

কৌথ! আছ, দেখা দাঁও, ওহে বিশ্বরূপ ! 

ছুরন্ত শীতেতে জীব শুক্কবৎ রয়। 
ইহার কারণ তুমি, ওহে দয়াময় ! 
বিষম গ্রীক্মেতে যবে, হৃদি শুক্ষ হয়! 

তাহার কারণ তুমি, ওহে দয়াময় ! 

ব্ধার ধারায় যবে দেশ ভেসে যায়। 

তাহার কারণ তুমি, ওহে দয়াময়ন! 

শরতে গগণ যদা, স্ুনিম্ল হয় । 

তাহাতেও তুমি ব্যাপ্ত, ওহে দয়াময় ! 

হেমন্তে প্রথম হয় হিমের উদয়। 

তাহাও তোমার স্বষ্টি ওহে দয়া ময় ! 
সকলের মুল তুমি ওহে বিশ্বরূপ ! 
কেমনে বর্ণিব নাথ ! তোমার স্বরূপ? 

আমি অতি মুঢুমতি, অজ্ঞানা অবল!। 

দয়াময় ! দোষ ক্ষম, দিয়া পদছায়। ॥ 
| ২ | 
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বিলাপ। 

হা জগদীশ্বর! এমন শোচনীয় অবস্থা 

কেন প্রদান করিলে? হায়! পরিশেষে 

দুঃসহ অধীনতা। ক্রেশ সহ্য করিয়া কি জীবনা- 

তিপাত করিতে হইবে? আহী! কি 

আক্ষেপের বিষয়, গভীর জলধি উভভাল-তরঙ্গ 

হইয়া উপরিস্থ যাঁনারোহী ব্যক্তিদিগকে 

প্রাথভয়ে কম্পান্িত করিয়া তুলিল। হ: 

কালের কি বক্রগতি, মনুয্যের মন কি ছুর্ব্বল। 

জগৎ কি' দুঃখের আগার। যে মহাত্মা 

নিঙ্গ সত্যপালনের জন্য কতই না প্রযত্রবান্ 

হইয়াছিলেন ও কতই না অথব্যয় করিয়া- 

ছিলেন, সেই দেশহিতৈষী মহানুতব ব্যক্তি 
আঁজ্ সত্যচ্ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন্। 

হা! কে আর সত্যের আদর করি”” ? 

শুন হে হিতৈষীবর! ধরিয়া তোমার কর, 
সঙ্গল নয়নে মোর। করিগে। ! বিনয় ॥ 
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ত্যজিয়! ক্রোধের ভাব, হের অবলাঁর ভাব; 
দুঃখে তার হয়েছে মগন । 

বনদগ্ধা মৃগীপ্রায়, চকিত নয়নে চায়, 

তব [অনুকুল] বাক্য করিতে শ্রবণ ॥ 
তব হৃদি পারাবার, হয় যে মায়াআগার, 

তবে কেন হেন ব্যবহার ? 

বিধবার দেখি দুখ, ফেটে যেতো তব বুক, 
তাই কত করিলে উদ্ধার ॥ 

মেইত বিধবাত্রয়। হয়ে বিনীত-নদয়) 
তব পাঁশে করিছে রোদন? 

তব কাছে ভিক্ষাচ্ছলে, ভাঁদিছে নয়ন জলে; 

[অনুকূল] আশা দিয়ে, করগো! সান্তন॥ 

যাদের ছ্ুখেতে ছুখী, হয়েছে বনের পাখী; 
আমি কি বর্ণিব তাহা নহে বর্ণিবার। 

অবলার দুঃখে হায়! পাষাণ গলিয়া যায়? 
দুরে থাক গুপিগণ, দয়ার আগার ? 

যাজতা রা]দয়ারমাগরকাছে, নিজছ্ঃখ প্রকাশিছে) 

হবেনা কি দয়ার সঞ্চার ? 
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পরলোকবাঁসী পিতা, আদিয়! দেখগো! হেতা, 
তব কন্যা করিছে রোদন! 

পিতা বিন! কেবা আছে, জানাইব কার কাছে; 
কেবা দুঃখ করিবে মোচন ? 

তুমিত মৃত্যুর কালে, সযতনে বলেছিলে, 

ভাঁবন! কি আশ্রয় কারণ । 

আমার হৃদয়-সম, আছে বন্ধু প্রিয়তম, 

আমা মম করিবে যতন ॥ 

গুরুত্বে অচল-মম, বিদ্যায় াগর-নম; 

দেই সখা পাঁলিবে সবায় । 

হাঁয়! কি করম দোষে, সেই গুণিবর রোষে, 
_.. ভাবিল না কি হবে উপায়। 

পিতা গে!! কঠোর মনে, ফেলে নিজ কন্যাগণে, 

কেন গেলে অমর তবন ? 
ভেবেছিলে তৰ ভার, বহিকে বন্ধুবর, 

কিন্তু তাতে হ'ল হায়! অদ্ভুত ঘটন। 

দেই তব প্রাণ সখা, আর না দিতেছে দেখা 

ক্রোধ ভরে রয়েছে এখন ! 
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তব অভাঁগিনীগণ, রয়েছে ছুখ-মগন, 
ভাবে নাকো ভূলে একক্ষণ ॥ 

এত দিন তব ভাঁর, * বহেছিল! গুণিবর, 

কিন্তু এবে হইলা বিমুখ । 
তব দারা কন্যাগণ, ভেবে আলু থাঁলু মন, 

সম্মুখ জীবনে হেরে বিষম অসুখ ॥ 
ওগো পিতা গুণময় ! বারেক দেখনা হায় ! 

তব দারা কন্যাগণ ভাবিয়া অস্থির ॥ 

তবগত কন্যা দারে,  অর্পিয়! কাহার করে, 

নিজে তুমি হয়েছ সুস্থির ? 
বলিতে দুখের কথা, মর্মস্থলে*পাই ব্যথা, 

বক্ষঃস্থল ভেসে যায় নয়নের ধারে। 

অতএব দয়াময় ! দিয়া তব পদাশ্রয়, 

কন্যাগণে লয়ে চল ছুখশোক-পারে ॥ 

বিদায়কাঁলে ভগ্িনীর গ্রতি উ্তি। 
উদ্ন! মম প্রাণ যায় কি করি উপায়। 

প্রাণের ভগিনী কাছে লইতে বিদায় ॥ 
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সন্তাঁপিত দেখে তোমা বিয়োগ-কাতিরে ! 

প্রাণ যে কেমন করে জানাইব কারে ? 
দুঃখিত দেখিয়ে তোরে প্রাণের প্রতীমে! 
বিনানলে দীবাঁনল, মম মনোঁবনে ॥ 

কারে বাজানাই দুঃখ, কে বুঝিতে পারে? 
মনানল দেহে্কেহ, নিভাতে নাপারে। 
ভগিনী তোমার ছুঃখ করিতে মোচন | 
রহিম তোমার কাছে, সহে অপমান ॥ 

ছুঃখই হইল সার, সুখ না মিলিল। 

বিষম কফ্টেতে পড়ে, ভেবে প্রাণ গেল 
তোমার দুখের ভার, করিতে লাঁঘব। 

রাখিয়া! দিলেন ভ্রাতা, করিয়া যতন॥ 

আমি অভাঁগিনী তাহা, নারিনু সাধিতে। 
কি করিব কোথা যাব, ভাবি নানা মতে ॥ 

উপায় না৷ দেখে বোন্! চাহিগো! বিদীয় | 

ভেবোনা ভেবোনা মনে, হইবে উপায় ॥ 
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ভাত্বিচ্ছে দ। 

প্রাণের সোঁদর যম গাইবে বিদেশে। 
শুনিয় অমনি আমি পড়িনু হতাশে ॥ 

সহোদরা বিয়ৌগেতে হইয়। কাঁতর। 

ভ্রাতৃ-সহবাস-স্ুখ পাইনু প্রচুর॥ 
সে সুখ হইবে অন্ত, পৌহালে রজনী । 

প্রবাসেতে যাঁবে, মম ভাই গুণমণি ॥ 

প্রাণের ভগিনী কোথা দেখগো। ! আসিয়া ॥ 

তোমার ভগিনী হল বিয়োগ-কাতরা ॥ 

প্রাণের পুতলীগণে যত মনে পড়ে৷ 

প্রাথ যে কেমন করে জানাইব কারে ? 
একবার এসে বোন্ ! দেহ দরশন | 

তোমার বিরহে দেখ ! হতেছি দাঁহন ॥ 

এসময় সময় পাইয়া কি বিধি । 

লইবে ভ্রাতাঁরে মম করিয়া কি বিধি ? 
বিধির এ বিধি নহে, উচিত এখন। 

যন্ত্রণাঅনলে মোরে, করিতে ভ্বালন ॥ 
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শুন ওহে বিধি! আমি নিবেদন করি। 

ব্যথায় দিওন! ব্যথা, উন ! প্রাণে মরি ॥ 

হায়! হায়! কি উপায় করিগো ! এখন। 
ভাতার বিয়োগে কোথ। করিগে ! গমন ! 
শুন ওরে প্রাণ মম শীঘ্ব বাহিরাঁও। 
নতুবা ভ্রাতার সঙ্গে অনুগামী হও ॥ 

জনম বৃত্তীস্ত। 
মম জনমের কথা শুনগো ! সকলে। 
জন্মীবধি সদা আমি ভাসি অশ্রুজলে ॥ 
বলিতে ছুঃখের কথা হৃদি ফেটে যায়? 
কারে বা জানাই ছুঃখ কেব! করে ক্ষয়? 
পঞ্চম বনরে আমি হয়ে পিতৃহীন। 

নিরন্তর ছুঃখে দেহ করিয়াছি ক্ষীণ 
পিতার মৃত্যুর পর, ভগিনী-বিয়োগ | 

কাঁরেব! বলিব আমি সে বিষম রো” 

তাহাতে ও ছুঃখ নাহি হ'ল অবসান | 
নানামতে দিলা বিধি কষ্ট অগণন ॥ 



॥ কুমুম-মালিকা। 

আমার ছঃখের কথা যে জন শুনিবে। 

অশ্রনীরে বক্ষ তাঁর ভাদিয়! যাইবে ॥ 

পিতার মৃত্যুর পর: আমার জননী । 
কাদিতেন দিবানিশি ম্মরি গুণমণি ॥ 

সে সময় মাতা মম ছিলেন গর্তভিনী। 
সেই গর্ভে হল মোর কনিষ্ঠা ভগিনী ॥ 
পঞ্চ সহোদর! মোরা হইনু তখন। 

মাতাঁর যত্বেতে হই সতত বর্দন ॥ 

পড়িলেন জ্যেষ্ঠা ভগ্মী দ্বাদশ বসরে। 
ভাঁবেন তখন মাতা বিবাহের তরে ॥ 

কি.বলিব আমি মম জ্যেষ্ঠের তুলনা । 
রূপে গুণে নাহি তাঁর ভূবনে তুলনা ॥ 

স্বর্ণ-কান্তি জিনি কান্তি তাহার বরণ 
তুলনা-রহিত তার সুধাৎশু বদন ॥ 

দেখিয়া সুশীল এক দ্ররিদ্র সন্তান । 
করিলেন মাতা! তাঁরে কন্যা সম্প্রদান ॥ 

মধ্যমের কথ। আমি কি বলিব আর 

তাহার রূপের তুলা না দেখি যে আর॥ 

৫ 
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তাহারে দিলেন মাতা এমনি পাত্রেতে। 
স্মরিলে তাহার দুঃখ মরি যে খেদেতে ॥ 

দেখিতে পতির কাঁছে,সে '্বর্ণপ্রতিমা 

রাহুতে চক্রের গ্রাস তাহার উপমা ॥ 

রূপে গুণে অতুলন! তাহার তুলনা 
ধরণীতে তুল্য দিতে নাহি কোন জনা ॥ 
বলিতে না পারি আমি তৃতীয়ের কাহিনী 
তাহার ছুখেতে দুখী সসাগরা ধরণী ॥ 

সপ্তম ধ্মরে যবে আইন অভাগী। 

করিলেন মাতা মোরে জনম-বৈরাগী ॥ 
পুত্রের বয়ম গুণ জেনেও তখন, 
অঙ্গীকোর করিলেন জননী ছুর্মন ১ 
এই পাত্রে দিব মম এই কন্যাধন। 

হায় রে! বলিতে নারি ললাট-লিখন ! 
কি দোধ করিনু বিধি তোমার নিকটে। 

ফেলিলে আমায় তাই এমন সন্থটে ॥ 

শুন ওহে দয়াময়! দয়াকর দীনে। 

এত দুখ দিলে মোরে কিসের কারণে ? 



| _ কুষুম-মালিক। ২ধ 

অনাঁথের নাথ তুমি ত্রিলোক তারণ 
অধীনী তাঁরিতে কেন এত অকরুণ? 
কৃপাময় ! কুপাকর পড়ছি অকুলে। 
অধীনীরে স্থান দিয়া রাখহে স্বকুলে ॥ 
সেইত সময় নাথ! হয়ে পিতৃহীন। 
দুঃখেতে ভ্বলিয়া মম গ্যাছে চিরদিন ॥ 

আর কেন দেও নাথ ! যাতনা আমায়? 

দুর্বল! অবল1 আমি জান নাঁকি হাঁয়! 

কি কহিব আমি মম পতির তুলনা। 
রূপেতে তীহার নাহি জগতে তুলন! ॥ 
যাঁহউক্ বয়সে! তবু তাতে পার! যায়। 
ব্যাধিতে তাহার কিন্তু দেহ হ'ল ক্ষয় ॥ 
কাঁলের গতির কথা নাহি বলা! যাঁয়। 
কালের হস্তেতে পড়ে তার হ'ল লয়॥ 

ধন্যরে মায়াবী আশ ধন্যরে তোমায় ! 
অবল! বধিলে তুমি নিজ মহিমায় !! 

চপ পাস 



২৮ কুসুম-ম।লিক।। 

মাঁতৃম্নেহ। 
তিন মীস গত হ'ল, দেখিতে দেখিতে । 
নং দেখে মায়ের মুখ) বিষাদি মনেতে ॥ 

কত দিন দেখি নাই মায়ের বদন | 
কতদিন শুনি নাই, স্নেহের বচন ॥ 

কোথায় আছগো মাতঃ ! এস এইস্থান। 
তনয়ারে ক্রোড়ে লয়ে, কর চস্কৃদান ॥ 

আহা! কি অপার শ্নেহ মায়ের অন্তরে | 

সন্তানের রক্ষা হেতু সদা বান করে ॥ 

ডাকেন জনণী যবে, স্নেহের বচনে ॥ 

কতই, আনন্দ হয় সমুদিত মনে | 
একবার উর ! মাতঃ! কল্পনা-আমনে | 
মা বলিয়া ডাকি আমি স্নেহের বচনে ॥ 

জননীর মধুময় ক্রোড়েতে বসিয়ে ! 
সরল নয়নে থাকি মুখ পানে চেয়ে ॥ 

আহা ! মাঁতৃহীন জন কত দুখী হয়। 
তাহীর দুখের কথা বলিবার নয় ॥ 



কুসুম-মালিকা। হম 

[মা !] কোথা তুমি স্নেহময়ি ! এসগো এখন। 

দেখিয়া তোমীয়, মম জুড়াক্ জীবন ॥ 

স্সেহের বচনে মাত? ! করগে। সান্তবন। 

তোমা বিন! রহিতে না পারি এভধন ॥ 

যতদিন জননি গো! গিয়াছ চলিয়া, 

মা । তোঁমার অভাগিনী তনয়া ফেলিয়া, 

তদবধি প্রাণ মা! গো! কাঁদিছে নিয়ত | 

ন্নেহময়ি ! স্সেহদাঁন কর অবিরত ॥ 

মা! তোমার স্নেহপুর্ণ হৃদয়-সাগর 
শুকাইয়! গেল, দেখি একি চমগ্ুকার ! 
স্টীরের আশায় মাত?! নীর পানে ধাই। 
শুক্কময় ভূমি দেখি প্রাণে ব্যথা পাই ॥ 
কোথা বা স্ুধার মম তোমার বচন। 

কেহ নাহি দেয় সুখ অন্তরে তেমন ॥ 

ক্ষুধার সময় হ'লে যতন করিয়া । 

কেহ নাহি দেয় মুখে অশন তুলিয়া ॥ 
সে সময় হয় মা গো! তোমারে স্মরণ ! 
ভাবি কোথা ন্নেহময়ী জননী এখন ॥ 



৩ কুমুম-মালিকা | 

কই-নিবারিণী তুমি জননী আমাঁর। 
নারিনু বর্ণিতে তব, স্নেহ অনিবার ॥ 

আশা। 

আশার আশ্চর্য্য গতি হেরিয়া নয়নে, 

কেমনে বাঁচিবে বল অবল। পরাঁণে ? 
অল্প-বুদ্ধি মাতা দেই আশার কারণ, 

করিলেন ছুহিতারে অপাত্রে অর্পণ । 

হায়! মীনবের আশ! চিরদিন নয়। 
প্রথমে অধিরু বৃদ্ধি, পরে হয় লয়॥ 

ধন্য ! ধন্য ! বঙ্গমাতা ধন্য গো! তোমায়। 

সমাঁনের সনে নাহি দ্যাওগো ! কাহায়॥ 
ধন্যবাদ দিই তোরে আশা ঢুরাশয় ৷ 
ধরিয়। মোহিনী-বেশ এসেছ ধরায় ॥ 

আশার মোহেতে 'প'ড়ে সবে মারা যায়! 

নমস্কার করি শুন আঁশ! গো! তোমার ॥ 

পড়িয়া আশার পাকে নরপতিগরণ | 

করিতেছে কত শত অঘট-ঘটন ॥ 
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মোহেতে হইয়া অন্ধ রাঁজ্য-্রাপ্তাশাঁয়। 
আত্মজনে বধিতেছে হইয়া নির্দয় ॥ 
বৃদ্ধ পাত্রে কেহব! করিছে কন্যাঁদান। 

কিছাঁর মিছার, সুধু, অর্থের কারণ ॥ 

কেহ ভাবে বৃদ্ধ পাত্রে কন্য! দিলে পরে। 

দুহিতা হইবে সুখী পতির আদরে ॥ 

এইমত কত শত হেরি অন্যভাব! 
নাহি বুঝ| যায় কিছু এমনি প্রভাব ॥ 

ধন্য রে! ছুরাঁশা আশা ধন্য রে! তোমায়! 

অবল! নাশিতে তুমি এসেছ ধরায় ॥ 

উপাসনা । 
কোথা ওহে পরমেশ ! মোরে কপাকর। 

তাপিত-তনয়া-ভব-ছুখ, দূর কর ॥ 

সকলের নাথ তুমি পতিত-পাঁবন ' 

কপাকর অধীনীরে এই নিবেদন ॥ 
তৌমাকিন। কিবা আছে জগ মাঝারে £ 

প্রবেশিতে কেবা পারে হৃদয় ভিতরে ? 
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পাঁপবিনাঁশক ওহে ত্রিলোঁক তাঁরণ ! 
তব চরণেতে সদা থাকে যেন মন। 
কি আছে কি দিয়া আমি পুজিব তোমায়? 
যাহা কিছু আছে দেত তোমারি কৃপায় ॥ 
ফুল পত্রে নারি তব করিতে অর্ন। 
কেমনে পাইব নাথ! তোমার চরণ? 
তবে “হে পাপে মগ্র থাকি চিরদিন। 
জড়গ্রায় স্থিরকায় কাটাইৰ দিন ॥ 
বৃথা আমি আদিয়াছি সংসার কাননে । 

লভিতে নারিনু দীন! তোমা হেন ধনে। 

অনিত্য স্থুখেতে ভূলে থাকি অনুক্ষণ | 

চিমিতে না পারিলাম, পরমেশ-ধন ॥ 

জাগোনা ! জীগোনা ! ওরে অচতেন মন। 
পরমেশ-প্রেম-সুধা গাঁও সর্বক্ষণ ॥ 

ওহে জব! ভুলে তুমি মৃগতৃষ্িকায় ৷ 
যেও না সমুদ্রতীরে মুক্তার আশায় ॥ 
রথা-সুখাশরে গ্রেলে সংসাঁর-সাগরে। 
একান্ত পড়িবে আশা-কুমিরের করে ॥ 
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ভাবিয়া দেখ না জীব ! তেমন সময় 

কে হইবে আর ওহে! তোমার সহায় ? 

না দেখি তখন তুমি কিছুই উপায়। 
সতত করিবে মাত্র হায় ! হায় ! হায় !! 

কিবা শোচনীয় দশ! হইবে তোমার ! 
অমূল্য-জীবন-রত্ব হইবেক ভার ॥ 
অতএব সাবধান হও এসময় । 

সদালাঁপে সৎকার্যে কাট হে সময় ॥ 
ভ্রমেও হও ন| কভু কুক্রিয়ায় রত। 
যাহা কিছু পার কর, দেশ-পরহিত ॥ 
অবশিষ্ট সময়েতে করিয়! যতন । 
বিনীত-ছৃদয়ে ভজ নিত্যনিরপ্ন ॥ 
অতঃপর একমনে করি আঁকিঞ্চন। 

সরল-ছৃদয়ে তোষ আঁতীয় স্বজন ॥ 

ভাই ভগ্লী পিত। মাঁতা প্রিয় পরিজন । 
সকলকে, সমভাবে কর বিলোকন ॥ 

সকলে, সরল মনে, হ'য়ে একত্রিত ৷ 

ঈশ্বরের প্রিয়কার্ধ্য সাধ অবিরত | 
| ৩ 
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খেদ। 
ডিন 

হাঁয়। এ যাতনা *  আরত সহেনা, 
বিষের ভ্ৰালায় হৃদয় জ্বলে । 

হা বিধি! বলনা, কেন বা ছলন। 
করিলে আমায় অভাগী বলে? 

| ২] 
এ ভব ভবন, যেন মরুবন, 

হুছু করে সব আমার কাছে। 
এবে কোথা যাই, এ জালা নিভাই, 

কায মাই ঘাঁর কাহার যু. ॥ 

এ 
না নাঃ ম অবধি 

কি দোষ ক'রেছি কিন কাছে: 

কি পাপে এখন, হি বেদ, 
সনম জ্বধি জগত মাঝে 

৪. 
কু ভার মনে, শাইয়। জীবনে, 

চির জন্মের মভ জাবন ত্যাজি। 
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এ হুদয়-ভার, সহে নাকো আর; 

কেমনে বলনা পরাণে বাচি ? 

| ৫]. 
পুনঃ ভাবি মনে, যে কোন কারণে, 

যদি বিধাতারে দেখিতে পাই। 

কেন হে! বলনা দিলে এ বেদনা, 

বারেক তাহারে, তাই সুধাই ॥ 

| ৬] 
কিন্তু বৃথা হায় ! দোঁষিব তীহায়, 

ভোগিতেছি নিজ করম দ্রোষে। 

তিনি দয়াময়, না দেন কাহাঁ় 
দুঃখ; ভোগে জীব করম দোষে ॥ 

স্বাধীনতা | 

+1ধান্তা-হীন দীন জীবন যাহার 

পরাধীন চিরদিন প্রাণে শী 
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পণ্ড পক্ষী আদি করি যত জীবগ্রণ। 
পরের অধীনে দিন না করে যাপন ॥ 

স্বইচ্ছায় রকলেতে ফিরে অবিরত | 

নিজ নিজ কর্মে যায় হয়ে প্রফুলিত। 
যখন প্রচণ্ড ভানু গগণ উপরে, 

খর-তর-কর-জালে জীবে দগ্ধ করে, 

তখন আনন্দ মনে যতেক খেচর ; 

আহারের জন্য ভরমে পর্বত কন্দর। 

ভ্রযে ও'আলম্যে দিন ন! করে যাঁপন। 

পরিশ্রম করে হ'য়ে হরষিত-মন ! 

স্বাধীন হইয়! যত ভ্রমর-নিকর ; 

কেলি করে ফুল'পরে অতি মনোহর। 
স্বাধীন কল জীব কাটিতেছে দ্িন। 
অভাগা মানব মাত্র পরের অধীন ॥ 

পরে দি নাহি দেয় আনিয়া অশন, 
অনাহারে থাকি, পরে ত্যজয়ে জীবন! 
তথাপি হইতে নারে আপনার বশ। 

হতভাগ্য নরগণ এত পরবশ ! 
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মোহপাঁশে ভূলে জীব আছে অনুক্ষণ । 
না পারে করিতে নিজ অবস্থা-বর্ধন ॥ 

অনায়াসে পাপ কর্ম করিবারে পারে। 
ভুলে ও স্বাধীন হয়ে চলিতে না পারে । 
পর-অনুগত হয়ে থাকে যেই জন। 
উচিত লইতে তার মরণ শরণ ॥ 

নিরতি। 
অরে রে নিয়তি! শুন রে শুন! 

চলিছ বহিয়ে মনে আপন্। 
কিন্তু তুমি হায় ! বঙ্গ অবলায়, 

ভবালায়ে ভ্বালায়ে করিছ খুন্। 
চাও! চাঁও ! চাঁও! এদিকেতে চাঁও ! 

নতুবা অভাগী পরাণে মরে । 
দেখ দেখি চেয়ে, এ ভারত ভূমে, 

তুমি বিনা আর কে দেখে মোরে ? 
বুঝিয়৷ দেখিলে, পাঁরিবে জানিতে, 

যে ছুখেতে সদা ছুখিনী রয় 
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তোমার হৃদয়। মেহ-গুণ-ময় ! 

তবে কেন হ'ল এত নিদয় ? 

যখন তপন, _ তাপেতে তাপিত, 

হইয়! পরাণ ভুলিয়া যায়। 

তখন আসিয়া, তোমার পাশে, 

দাঁড়ালে পরাণ শীতল হয় ॥ 

তুমি যেই আছ, আঁছে গো! জীবন, 

নতুবা জানিনা কি দশা হত। 

তাই বলি শুন, অবলা-তাঁরণ ! 

যেও না ফেলিয়। অবলা যত | | 

৮০ 

বঙ্গাঙ্গনা। 

শুন সব সভ্যগণ ! করি নিবেদন | 

অবল! জনার দুঃখ কর গো! শ্রবণ । 

তাহাদের ছুঃখ সব করিলে অ্রবণ। 

পাঁধাণ গলিয়া যাবে) হয়ে খি্নমন ॥ 

আঁজ্রাধীন পরাধীন থাকি চিরদিন। 

তাহাদের মনোর্ত্ি হইয়াছে ক্ষীণ ॥ 
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যন্পণ|-অআনলে সদা হতেছে দাহন। 

বাহিরের বায়ু কভু করেনা মেবন ॥ 

তখন তাদের মনে কি যাতন। হয়! 

হায়! কি বলিব আমি বুক্ ফেটে যায় ॥ 
*ন সব মভ্যগ্রণ! শুন দিয়া মন। 

অঙ্জানতা কুপে তারা রয়েছে মথন ॥ 

শুন! শুন! শুন! সবে ওহে সভাগণ | 

ভবল! জনার দুঃখ কে করে ভগ্জন ? 

তোমর। সকলে ওহে সহৃদয়গণ। 
অবলাগণের দুঃখ করগো মোচন ॥ 

বাল্যাবধি নিরবধি থাকি পরাধাঁন। 

বিষম-যন্ত্রণানলে পোড়ে চিরদিন ॥ 

তাদের দুখের নিশি কত দীর্ঘ হয়! 
তাদের দুঃখের কি গো! না হইবে ক্ষ? 
কোথা ওহে জগদীশ ! হও হে সদয় | 

অনাথা-অলী-ব্রেশ, কর তুমি লয় ॥ 

কোথা আছ বিশ্বনাথ! তারহে আমায় । 

এরূপ সংসারে আর থাঁক! নাহি যাঁয়। 
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কি করিব কোথা যাব, ভাবিয়া না পাই। 
কে দিবে হৃদয়ে শান্তি, ভাবি সদা তাই ॥ 

বিষষ-যন্ত্রণানল দহিছে আঁমায়। 

কারে বা জানাব দুখ কেবা করে ক্ষয় ? 

অকুলে পড়িয়া মোরা যত ভীগণ। 
ডাকিতেছি “পরমেশ !” কর গো! মোচন ॥ 

ভীষণ-তরঙ্গমাঁবে হাৰু ডুবু খাই। 
উদ্ধার করহে প্রভূ! এই ভিক্ষা চাই। 

অনাথের নাঁথ তুমি ভ্রিলৌক-তারণ ! 

অধীনী তাঁরিতে কেন হইতেছ দীন? 

মূমূষূ ব্যক্তির অবস্থা ও তৎপ্রতি 
উক্তি। 

জীবন হতেছে হত, ংসারের আঁ” যত, 
একে একে হইতেছে লয়। 

কোথা প্রিয় পরিজন, কোথা বা অন্তানগ্রণ, 

কোথায় যাইবে, কারে করিবে আশ্রয়? 
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সার সাগরে হায়, জীবন নাবিক যায়, 
দেহ তরি কেব! আঁর করিবে বহন? 

শুয়ে মৃত্যুশয্যোপরি, নয়ন মুদিত করি, 

বোধহয় পুর্বকথা করিছে স্মরণ ॥ 

ইল্জিয় নিষ্পন্দ হবে, প্রাণ পাখী উড়ে যাবে, 
ভাবি তাই অশ্রুজল হতেছে পতন । 

দেখিতেছে স্বীয় মাতা, শোকাকুলা মুচ্ছণগতা) 
আর্তন্বরে করিছে ক্রন্দন ॥ 

হানি শিরে করাঘাত, বলে “কোথা যাবি বাঁপ্! 
শুনিবিন! মায়ের রোদন? 

তব শিশু পুত্র যত, ডাঁকিতেছে অবিরত, 
তাহাদের কি হবে উপায়? 

প্রিয়তমা! প্রণয়িণী, যেন মণিহীরা! ফণী, 

বিলাপিছে পাগলিনী প্রায় ॥ 
কলিছে) “ হে গুণমণি ! ত্যজি এই অভাগ্রিনী, 

একা। কোথা করিবে গমন? 

ওরে বিধি নিদারুণ, এই কিরে তোর গুণ, 

অকালে হরিবি মোর জীবনের ধন? 
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দেখছে জীবন-ধন ! তব প্রিয় বন্ধুগণ, 
কাদিতেছে তব পাঁশে করিয়া শরন। 

করি প্রিয় সন্তাযণ, তোষ হে তাদের মন, 

করিতেছে তব সখা ধুলি-বিলুণন ॥ 
উঠ ওহে সহচর ! তব মুখ-শশধর, 

কেন কেন হইল মলিন? 
ছে গুণ-রতন ! দেহ দেহ আলিঙ্গন, 

তব সহবাস ন্ুখে হই নিমগন ॥ 

এত যে বামিতে ভাল, সে সকল শেষ হ'ল, 

ধিক ধিক মানব জীবন! 
মানে ভেবে দেখ দেখি, বলেছিলে “বিধুঘুবি ! 

উভয়েতে একেবারে করিব গমন? ॥ 

দে কথা কৈতবময়, এবে মম মনে লয়, 

কিন্বা অদৃষ্টের ফল কে করে খণ্ডন? 
পরের অধীন হয়ে, কার মুখ নি-খিরে, 

ধরিব হে এ পোড়া জীবন ॥ 

ক্ষণেক বিলম্ব কর, ওহে হৃদি শশধর ! 

: কুমুদিনী তব সঙ্গে করিবে গমন ৮1 

রি 
৬ 
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ুর্নিবার মায়াজাল,। . উন্নতি-পথের কাল, 

কৌন মতে নাহি কাটা যায় 

জীব্নিশ। হয় ভোর, তথাপি ঘুমের ঘোর, 

(হায়! হায় !] একি দায় ছাড়ীন না যায় ॥ 

মন্তকে পাকিল কেশ, তথাপি মনে আবেশ, 

চুলে পুনঃ দিতেছে কলপ। 

ওহে জীব! মোহে ভূলে, নিজ-হিত না চিন্তিলে, 

তাই বুঝি করিছ প্রলাপ? 

তাজ বৃথা নিদ্রাঘোর, জীবন হইল ভোর, 

[আর কেন! ] আর কেন! করিয়। শয়ন ? 

বুঝে ও অবোঁধমত, . নিদ্রীগত অবিরত? 

আমোদ আহ্লাদে কাল করিছ যাপন । 

বারেক দেখ না চেয়ে, এখন সময় পেয়ে, 

কাল এনে করিছে তাড়ন। 

এখনি লইয়া যাবে, কারু বাঁধা না মানিবে, 

ভেবে দেখ কি হবে তখন ॥ 

করিয়া বহু যতন, করেছ যা উপাজ্জবন, 

পারিবে ন। রাখিতে তোমায় । 
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যতই দোখবে তাহা, ততই বাড়িবে ল্গহা, 
হৃদয় ব্যথিত হবে লইতে বিদায় ॥ 

অতএব শুন সার, ভাব ত্রহ্ধ পরাৎ্পর, 

পাঁপ তাপ হইবে মোচন | 
কর অশ্রু সন্বরণ) স্মর মেই নিরঞ্জন, 

[পরলে|কে] যাহে তুমি পাবে পরিত্রাণ ॥ 
রৃথা এ সংসার হায়! কিছু নাহি বুঝা যায়, 

আশ্চর্ধ্য এ বিধির ঘটন ! 

এখনি সত্বষমনে) চাহি যুব৷ ধরা-পানে, 

কত দুঃখে করিছে রোদন। 

ছাড়িয়া সংসার, প্রাণী হৃদি ভাবি চিন্তামণি, 
' কত কষ্টে ত্যজিল পরাণ ॥ 

যে দেহ-লাবণ্য-ছটা, জিনেছে বিজলী-ঘটা, 
তাহা এবে লুগিত ধূলায়। 

যত সব পরিবার, করিতেছে হাহাকার 

প্রিয়জন-শোকে সবে রয়েছে মুচ্ছায় ॥ 

শুন জীব! নিবেদন, ছাড়িয়া! অনিত্য ধন, 

[মায়াবশে] রসোল্লামে, পরলোক ভুলোন । 
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শুন! শুন নরগণ ! মম এই নিবেদন, 

বিষয়-ম্বখেতে ভূলে কড় কাল কেটোনা। 
সপন 

গ্রভাত। 

কিবা মনোহর আজ গ্রভীত সময় ! 

দেখিয়! জীবের মন আনন্দিত হয় ॥ 
নানাজাতি বুখি ঘাতি ফুটিয়াছে ফুল। 
কিবা শোভা এর কাছে তটিনীর কুল! 
নবীন নীরদ ব্যোমে হয়েছে প্রকাশ । 

ক্ষণে ক্ষণে হইতেছে বিদ্যৎবিকাশ | 

বুখেতে শাখায় শারী বসে গীত গায় 
অনুমান হয় বুঝি বলে িশ ! জয় 

জলেতে ফ,টিল কিবা কমল-নিকর | 
যধুআশে বাঁক থাকে ধাইছে ভ্রমর ॥ 
রাত্রি গেল দিব। এল ঘুচিল বিষাদ 
বিয়োগীর চঃখ মেল হইল আহ্লাদ ॥ 
চক্রবাক চক্তবাক' স্থুখে তীরে বমি । 
গালি দেয় ₹.খহ'র নিন্দি হত নিশি ॥ 
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বলে কেন নিশি তব হইল স্বজন ? 

যামিনীতে হেরিতে যে নারি প্রিয়জন ॥ 
এইরূপ কত মতে নিন্দিয়। নিশিরে ॥ 

অতঃপর জুখে ভ্রমে তটিনীর তীরে ॥ 
কোথা উদ্ধ-পুচ্ছ ধেনু মাঠ পানে ধায়। 

কোথা কৃষি হষউমনে চাস কর্মে ফায় ॥ 

একেত বরিষা কাল, প্রভাত দময়। 

মেঘঘটা বাঁরিদাঁনে ধরণী ভিজায় ॥ 
ঘন ঘন রবে মেঘ করে গজ্জন। 

গ্রল় কালেতে যেন বার্ধ হুতীশন। 

শুনিয়া মেঘের ডক বিয়োগী কাতর ॥ 

নয়নেতে ফেলে মদা বরিষার ধার ॥ 

নানারূপ শদ্য মাঠ করিছে শোভন । 
চাঁষিগণ দেখে আুখে হতেছে মগন ॥ 

মরুর ময়ূরী, স্বখে হইয়া মগন। 
মনোহর কেকারবে হরিতেছে প্রাণ ॥ রী 

গ্রভাতে বিশ্বের শোভা হেঠিলে নয়ন | 
অপুর্ব আশ্চর্য্য ভাব উদীরর মনে ॥ 
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ভাবি মনে নির্দিল কে, বিশ্বচরাচরে 1 

কিন্তু কিছু কণ্মনায় নিণীতে না পারে ॥ 

পতি। 
গতিধনে যেই ধনী, মেই নারী ধনী। 
পতি-াদরিণী বলি সকলেই যানি ॥ 
পতি-ম্ুখ মুধারম যে করেছে পান। 
তাহার নিকটে স্বর্গ সুখ তুচ্ছ জান। 
মারের কর্মক্ষেত্র ধর্মের কাঁরণ। 
ভাধ্যা ভর্তা উভয়েতে হয়ে একম্ন ; 
ধর্মীকর্পন মাধনেতে হয়ে মযতন : 
পরম নুখেতে কাল করেন স্ষেপন। 
পতি ধন, পতি সর্ধব সুখের কারণ 
পতি-সুখে অন্ুখিনী বৃথায় জীবন ! 
সংসারের সার পতি একমাত্র ধন | 
শতরাঁজ্য সুখ তুচ্ছ বিন! পতিধন ॥ 

গতি ধর্ধ, পতি কর্মু, অর্ধেক জীবন 1 
গতি দেবা করে যেই দার্থক জীবন ॥ 
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পতি প্রেমে সুখী যেই সেই ভাগ্যবতী । 
পতির চরণে সদা থাকে যেন মতি ॥ 

সর্ধব সুখ দাতা পতি মঙ্গল কারণ । 

পতিহিত সাধনেতে হও সযতন ॥ 

পতি আজ্গ। বেই নারী করয়ে পালন ॥ 

সার্থক জীবন তাঁর ! সার্থক জীবন ! 
এ সংসারে গণ্য তারে করে গুণিগণ | 

পতি গ্রেযে জর রত কুলবতীগণ, 

পতির সেবায় সবে কার্টিছে জীবন । 

শুন দব ৬ গণ ! করি নিবেদন। 

পতির দেন!” পবে করগো। ! যতন ॥ 

পতির ৪: ঘন থাকে তব মন। 
পতির ক।-,: দখ কত নারীগণ, 
পতির সান রে অনলে গমন। 

এমন পতির দেবা কর সর্ববক্ষণ ! 

কুতাঞ্জলি ৮, মম ওহে যোষাগণ ' 

ংসারের -:: সবে কর বিলোকন। 

পতি বিন: £ সব বিফল-জীবন ॥ 
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এমন পতির সেবা না করে যে জন 

বৃধার জীবন তার ! বৃথায় জীবন! 
আহা! কত সুখ তীর হয় সেই ক্ষণে। 
গতির অমৃত বাক্য শুনিলে অবণে ॥ 

পতির প্রণয়ে যাঁর হদয়-সীগর, 

উলিয়। উঠে আহা! ধন্য সেই দার। 

আহা ! বঙ্গবালা আঁমি জনম-ঢুখিনী | 
জীবনে পতির সুখ কখন না জানি ॥ 

বাল্যাৰধি অবিচ্ছিন্ন পতিবিরহিণী | 
পতির মধুর বাক্য কখন ন! শুনি ॥ 

কত আঁশ ছিল মনে কি বলিব হাঁয়! 
বলিতে এখন মম বুক্ ফেটে যায় ॥ 

কত সাধ ছিল মনে, প্রিয় পতিধনে, 

রাখিব আদরে সদা তুষিব যতনে ) 

সে সকল সাধ মম হইল বিষাদ ! 

অকালে বিধাতা মোরে সাঁধিলেক বাদ :! 

(৪) 
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গ্রীষ্ম শোভা বর্ণন। 
আজি কি সুন্দর আমি ঝরিনু দর্শন ! 

প্রকৃতির শোভা হেরি ভুলিল নয়ন ॥ 

ভীষণ গ্রীষ্মের কাল মধ্যাহ্ন সময় 1 
সহজেই জীবগণ আকুলিত হয় ॥ 
রাত্রিতে হতেছে পুর্ণ চন্দ্রের উদয়। 
মাঝে মাঝে তাঁরাঁগণ শৌভে অতিশয় ॥ 

পক্ষীগণ হৃষট-মন শ্রান্তি করি দুর, 
নিজ নিজ নীড়ে বসি গায় সুমধুর । 
জগৎ-জীবন্ন যেই মলয় পবন । 

পুগ্পগন্ধ সহ আহা! বহিছে কেমন ॥ 
এদিকেতে যুবগণ হ'য়ে হৃষ্টমন | 
নদীর তটেতে সবে করিছে ভ্রমণ ॥ 
নদীর কুলেতে যত বালুকার শ্রেণী । 
সন্ধ্যালোকে শোভমাঁন যেন কত মণি ! 
আশ্চর্য বিশ্বের কাঁধ্য বর্ণিবারে নারি 1 

ভাল-মন্দ-বিমিত্রিত আহা ! মরি! মরি' 
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অসহ্য গ্রীক্গের ক্লেশ জানিয়া. প্রকৃতি । 
করিলেন মলয়-পবন-বিনির্িতি ॥ 
রৃক্ষেতে দিলেন ফল পুপ্প মনোহর? 

ফলেতে দিলেন রম অতি-ম্বাদ-কর ॥ 

ভ্রমরনিবীস ফুলে দিল! মধুবাস। 
সরোবরে সরসিজ করিছে বিকাশ ॥ 

অস্তকালে সূর্য্য দিলা স্ুবর্ণ-গ্রতিমা 
রাত্রিতে চন্দ্রের শোভা, না হয় উপমা ॥ 

তারাগণ সভা করি বসিল গগণে। 

তাঁরানাথ-তারানীথ-চক্আগমনে ॥ 

রজনীর শোভা হেরি জুড়ায় নয়ন | 
উদ্যানে যুবক যত করয়ে ভ্রমণ ॥ 

গৃহের ভিতরে কেহ থাঁকিতে না চাঁয়। 

কেবল বঙ্গের নারী কোণেতে লুকায় ॥ 
ইডেন্ উদ্যানে আহা ! সন্ধ্যার সমর । 
বিলাত-রমণী-গণ ভ্রমিয়ে বেড়ায় | 

কিন্ত হায়! হতভাগ্য বঙ্গ নারীগণ । 
মনের বিষাদে ঘরে রয়েছে এমন ॥ 
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যুবক, যুবতীমনে বনিয়। নিকুপ্তবনে, 
(বন্ধের ঢুখিনী বালা, দেখ গো! নয়নে 1) 
বিলাতীয়তাঁবে মবে করিছে আলাপ। 
তোমর! এসেছ ভবে করিতে বিলাপ! 

আহা! ! কি স্বর্গীয় ভাব তাহীদের মনে; 
উঠিতেছে ভ্রমণেতে এরূপ নিজ্জনে। 
বঙ্গের কামিনীগণ ! তোমাদের মনে, 

ইচ্ছা কতু হয় কি গো! একূপ ভমণে? 
শুনিবে না৷ ইডেনের সঙ্গীতের রব ? 

কতকাল সহি ক্লেশ থাকিবে নীরব ? 

আইস ভণিনীগণ ! আমরা সবাই । 
মনের আনন্দে আজি ইডেনেতে যাই ॥ 

দুরন্ত নিদাঘ-কাঁল, মধ্যাহ্ন সময়। 

খরতর-কর-জাঁলে দহিছে ন্দয় ॥ 

তাই বলি চল সবে ইডেন উদ্যান । 

সুশীতল সমীরণে জুড়াক্ জীবন। 
শিল্প-বিনির্মিত বারি-নরোবর হেরি । 

পাইবে কতই প্রীতি আহা মরিমরি ! ॥ 
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উ চু নিচু চারিদিকে উদ্যানের ভূমি | 
যেইরূপ শুনিয়াছি ইংলগডের ভূমি ॥ 
সুশ্রাব্য সঙ্গীত-রব শুনিলে শ্রবণে। 
গৌরব বলিয়া বৌধ হইবে জীবনে ॥ 
নাঁনাজাতি তরুলতা দেখিলে নয়নে | 

ইন্দ্রের নন্দনবন ন! লাগিবে মনে ॥ 
বিভিন্ন জাতীয় লোঁক একত্রিত হয় । 
দেখিলে হৃদয়ে প্রীতি হইবে উদয় ॥ 
তাঁন লয় সহ বাল বালিকার নাচ। 
দেখিলে রোমাঞ্চ পাবে তোমাদের ত্বচ্॥ 

গ্যাসালোকে, চারিদিক হয়েছে উজ্জ্বল । 

দেখিলে হইবে চিভ-ক্ষেত্র সমুজ্জবল ॥ 
চারি দিক্ মনোহর অতি স্ুশৌভিন। 
এমন আশ্চধ্য কড়ু হেরিনি নয়ন ॥ 
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পুকষ জাতির স্বার্থপরতা । 

পরুষ পুরুধ যত, নিজ সুখে থাকে রত, 

ভুলেও অবলা ছুঃখ কু তাঁরা দেখে না। 

পড়িয়া যন্ত্রণীনলে, কামিনী পুড়িয়! মরে, 

তথাপিও তার ছুঃখ কভু দূর করেন! ॥ 

এমনি নৃশতন কাঁয়, দয়ামাত্র নাহি তায়, 

রুষ্ট ভিন্ন মিউ বাক্য কড়ু তারে বলেনা । 

জগতে কুকন্দ্ন যত, করিতেছে অবিরত, 

নিজ কর্ম মন্দ জেনে তৰু তাহা ধরেনা ॥ 

যদি ব। নিজ জায়ায়, অপরে দেখিতে পায়, 

সে ধাতনা স্বৃত্যু বিনা কোনমতে যায়না । 

সদ! মনে অভিলাধী,. করিবেন চির-দাসী, 

হাঁয়! রে প্রাণেতে আর এযাতন! সয়না ॥ 








